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Aspectes generals  
 

Aquest document té la finalitat de donar pautes d’actuació per complir les mesures de prevenció 
que s’han pres a l’EEABB, segons l’Acord CP.CG/2020/02/01, de 8 de setembre de 2020, de la 
Comissió Permanent del Consell de Govern de la UPC, pel qual s’aproven les mesures 
complementàries a l’acord CG/2020/05/04 de fase de represa del pla de desconfinament. 
 
L’objectiu de les mesures que s’hi proposen és prevenir el risc de contagi i evitar la propagació 
del coronavirus SARS-CoV-2. Tot el Col·lectiu PDI, PAS i estudiants hauran de vetllar per la 
implementació i compliment de les mesures necessàries i a l’abast per reduir tant com sigui 
possible la transmissió del virus entre l'alumnat i la resta del personal. 
 

● Persona de referència responsable de la gestió de les mesures de prevenció COVID a l’EEABB  
Eva Maria Martínez 
Tel.: 93 552 11 13 
esab.direccio@upc.edu 

 
● Espai per a l’aïllament de persones que mostrin símptomes compatibles amb la Covid-19 

mentre es trobin al centre.  
Sala Reunions 45 Planta Baixa 
 

● Reunions: Es mantindrà com a preferent la videoconferència per a reunions. 
 
● La UPC insta a tota la seva comunitat a la utilització activa de l’app RADAR COVID, i altres 

mètodes de seguiment i detecció de possibles contagis i per a una gestió més eficaç dels 
possibles rebrots, per part de les autoritats sanitàries. 

 
● De forma general, en absència de mesures específiques de prevenció i traçabilitat que 

permetin adoptar actuacions particulars, els elements de decisió per a establir quarantenes 
i/o, si escau, tancaments parcials o total de l’activitat lectiva presencial del centre estan 
recollits a l’Annex II de l’Acord CP.CG/2020/02/01, publicat als mitjans de comunicació UPC. 

  



Protocol Accessos a l’EEABB durant el curs 2020-2021 
 
Protocol bàsic 
Les persones (alumnat, PDI i PAS) amb símptomes clars compatibles amb la COVID-19 no s’han 
de presentar a l’EEABB. Abans de desplaçar-te a l’EEABB recorda que no pots accedir a l'escola 
si: 
● Estàs aïllat per positiu COVID-19 
● Estàs a l’espera del resultat d’una prova PCR 
● Convius amb una persona diagnosticada 
● Estàs en quarantena domiciliària 
 
Independentment de les mesures i mitjans de de prevenció e higiene per persones, material i 
espais a l’escola, és convenient que tothom disposi de mascareta, de gel i mocadors o 
tovalloletes de paper. 
● S’ha de mantenir el distanciament social (limitar la concentració de grans grups de 

persones). 
● L’ús de mascareta és obligatori a tots els espais interiors i exteriors de l’escola. 
● Com a excepció a la norma es contempla que un cop la persona treballadora estigui al seu 

lloc de treball (asseguda i/o fent una tasca que no comporti mobilitat) i amb totes les 
mesures necessàries, pot prescindir de la mascareta malgrat que continua sent 
recomanable. No és necessari l'ús de mascareta de protecció si l’ús del despatx propi és 
individual, amb la porta tancada. Cas que accedeixi una altra persona al despatx, caldrà 
utilitzar mascareta de protecció. 

 
Accesos i sortida 
● S’ha penjat als porxos de l’Escola (entrada principal) uns codis QR amb la informació de la 

pantalla dels espais de docència de cada assignatura. 
● Els accessos a l’EEABB, així com les sortides als descansos, mantenint en tot moment la 

distància de seguretat d’1,5 m, si no hi ha altres mesures addicionals, es farà mitjançant la 
senyalització disposada a tal efecte als punts on poden produir-se aglomeracions. 

● L’accés i sortida de les aules i de l’EEABB s’organitzarà de manera esglaonada, a fi d’evitar 
aglomeracions en vestíbuls, passadissos i lavabos. 

● L’accés  a les aules es farà de manera esglaonada per ordre d’arribada a l’Aula ocupant de 
davant a darrera les fileres i els seients assenyalats a l’efecte. 

● Els passadissos i vestíbuls  només poden ser ocupats, evitant aglomeracions, en el moment 
d’accedir a les aules. 

● Els recorreguts, les aules i els lavabos estan degudament senyalitzats, juntament amb 
recordatoris d’actituds responsables. 

● Sempre que sigui possible, es farà ús d’accessos diferenciats per a l’entrada i la sortida  dels 
espais. 

● Als passadissos i zones comunes s’han definit circuits d’un sentit únic sempre que la 
disposició d’aquestes ho permet. 

● Les zones d’espera i descans estan situades a l’exterior o en espais oberts. Recorda evitar 
les aglomeracions i mantenir la distància de seguretat. 

● S’ha activat de nou el SIA (GePe) per la sol·licitud d’accés als laboratoris. 
 
Ús dels ascensors 
● L’ús dels ascensors es limitarà a una persona, i si escau, a l’acompanyant. Només se’n farà 

ús si és estrictament necessari.  
 
 



Aforament i distància de seguretat 
● L’ocupació de l’aula es determina sempre mantenint la distància interpersonal de seguretat, 

1.5 metres lineals, si no hi ha altres mesures addicionals com la senyalització disposada a tal 
efecte.  

● La distància d’1.5 metres, si no hi ha altres mesures addicionals, s’ha de mantenir: 
● Entre l’alumnat situat en una mateixa fila de seients i entre l’alumnat situat en les files 

de davant i de darrere.  
● En relació amb els passadissos laterals i centrals de l’aula.  
● Respecte al professor a l’aula.  

● L’alumnat ocuparà, sempre que sigui possible en totes les assignatures, el lloc que ocupa a 
l’inici del dia.  

● L’alumnat haurà de dipositar els objectes personals (motxilles i altres) en l’espai 
interpersonal de seguretat. 

● Cal evitar qualsevol forma de contacte físic entre alumnat, professorat i personal de suport 
present a l’aula  

● Per a les sessions de pràctiques de laboratori i informàtica, les tècniques de laboratori i la 
Cap de tècniques (M. Carmen Rodrigo), proveirà al professorat que ho necessiti, de 
mascaretes tipus FFP2, proporcionades per la UPC. 

 
Ventilació, i desinfecció i neteja 
● Les aules i el seu material d’ús per estudiants i/o professors es netegen i desinfecten cada 

matí abans de l’inici de la jornada lectiva. 
● La Ventilació de les aules i laboratoris serà natural (per finestres) i portes obertes i amb 

ventilació forçada (aire condicionat) 
● Les finestres i les portes s’obriran abans de l’inici de les classes i es tancaran al finalitzar la 

jornada.  
● Les Instal·lacions d’aire condicionat compleixen amb la normativa. 
● Durant la jornada lectiva PDI, PAS i estudiants seguiran les mesures de neteja, desinfecció i 

ventilació descrites a continuació. 
 
Desinfecció i neteja de les taules i teclats  i zones comunes 
● Tothom s’haurà de rentar les mans a l’accedir a l’EEABB. 
● L’alumnat s’haurà de rentar les mans a l’entrar i sortir de l’aula. A cada aula, hi haurà: 

o Dispensador de gel desinfectant (a la paret) 
o “Polvoritzador d’aula” desinfectant de superfície 
o Dispensador de paper de neteja  

● A la taula del professor hi haurà un polvoritzador amb desinfectant de superfície per a la 
desinfecció de la seva taula i teclat a les aules on imparteixa les classes. És important no 
polvoritzar mai amb el producte directament sobre teclat i ratolí per evitar que s’espatllin: 
desinfectar sempre amb el desinfectant al paper de neteja. Les pantalles és millor no tocar-
les.  

● Cada professor ha de guardar el guix  o retoladors que utilitza en classe per a les següents 
sessions. 

● L’alumnat s’haurà de desinfectar la seva taula, en cas de necessitat, utilitzant el paper i el 
Polvoritzador d’aula desinfectant de superfície. 

● El PDI i PAS s’haurà de rentar les mans abans d’accedir i de sortir de l’aula, i cada vegada 
que intercanviï paper o qualsevol objecte amb una altra persona. 

● L’ús de mascareta és, en tot moment, obligatori per a alumnat, PDI i PAS a l’interior del 
centre docent, amb les excepcions indicades als despatxos, si s’escau. 

 
 
 



A les Aules d’informàtica 
● És obligatori l'ús de la mascareta. 
● A cada ordinador només pot treballar-hi un estudiant/a. 
● Les aules són d’ús exclusiu per a la impartició de docència. No estaran obertes per al lliure 

accés. 
● Es facilita a totes les aules polvoritzadors de líquid desinfectant de superfícies i dispensadors 

de paper d'un sol ús per a que l’estudiantat pugui fer la neteja i desinfecció del teclat i del 
ratolí així com de la superfície de treball. 

● Hi ha a totes les aules informàtiques un contenidor per als materials utilitzats en la neteja. 
 
Recordar per últim que:  
● Els estudiants no poden accedir a l’escola si no tenen una activitat lectiva programada i un 

espai assignat a on realitzar-la. 
● Les consultes als professors fora de l’horari de classe sempre seran virtuals. Els estudiants 

disposaran de l’horari de consulta i enllaços ‘meet’ de cadascun dels professors a l’espai 
Atenea de cadascuna de les assignatures o al del seu tutor. 

● Les fonts d'aigua i les màquines de venda automàtica estan fora de servei. 
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